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 شعار

 

      

 

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab,agar kamu memahaminya. 

 (QS Yusuf {12} : 2) 



 و
 

 إهداء

 

نعموالكثريةاليتأعطاىاأشكرإىلاهللتعاىلعلىمجيعاحلمدهللرّبالعادلني، 

حىتتقدرعلىكتابةىذهالرسالةالعلمية،أىديىذهالرسالةالعلميةإىل:للباحث

ومهااللذانيرمحاينوقدماينالتشجيعسووارينوأميسوجينووالدييناحملبوبانأيب .1

كاخلطوة العلمية الرسالة ىذه تكون أن عسى جناحي. على والدعاء والدافع

 األوىللسعادةوالدي.

الفياينوأرجيتريافانديالتان .2 ينالنشاطةاقدأعطتأختايناحملبوبتاناوكترينا

 والتشجيعوالدافعبأنأكونأحسناإلنسانواحلماسللوصولإىلالنجاح.

إىلاجلامعةأخيال .3 الدراسة وكبريالذيساعدينحىتأمتكنمناستمرار قد،

علىكتابةوالتشجيعوالدافعبأنأكونأحسناإلنسانواحلماسينالنشاطةأعطئ

 .ىذهالرسالةالعلمية

 جبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.2115زمالئياحملبوبنيدلرحلة .4
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 ترجمة الباحث

،يفالقريةسريكاتون6226مايو92ولدالباحثيفالتاريخبيبيت جيانتو، 

اإلخوةمنزوجني فرينجأديلوويو الولدالثاينمنثالثة وىو وأميسوجينوأيبسيوو،

سووارين.

،9222ومتسنةأديلوويواحلكومية4ةمنمدرسةاإلبتدائيةالدراسبدأالباحث

الباحثدراستووبعدذلك وقدمتسنة أديلوويو احلكومية6املتوسطة مدرسة يف استمر

مث9269 والباحثدراستاستمر. سنةمت و أديلوويو احلكومية6الثانويةيفمدرسة

9265.

إىلاجلامعةوىيجبامعةرادينإينتاناستمرالباحثدراستو9265ويفالسنة

اللغةالعربية.ويفسنةاإلسالميةاحلكوميةالمبونجيفكليةالرتبيةوالتعليمبقسمتعليم

ى9292 األوىلومت اجلامعية الدرجة على للحصول العلمية الرسالة ىذه كتابة يف

االتصالية لطلبة الصف ترقية مهارة الكالم من خالل تطبيق الطريقة : "باملوضوع

 ."الثامن بمدرسة هداية المبتدئين المتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيوو
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بسماهللالرمحنالرحيم

احلمدهللربالعادلنيوبونستعنيوعلىعمورالدنياوالدينوعلىآلووصحبو

قدريالنعمالكثريةاليتأعطاهللباحثحىتعلىمجيعامجعني.أشكرإىلاهللعزوجل

 الشروط إلمتام العلمية الرسالة ىذه العلمية. الرسالة ىذه كتابة علىعلى للحصول

رادينإينتاناإلسالميةاحلكومية الدرجةاجلامعيةاألوىلمنكليةالًتبيةوالتعليمجبامعة

بادلوضوع ترقية مهارة الكالم من خالل تطبيق الطريقة االتصالية لطلبة ": المبونج

الصف الثامن بمدرسة هداية المبتدئين المتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج 

 ."سيوو

و اهللعليوصالة صلى حممد الكرمي النيب حبيبنا دائمنيمتالزمنيعلى سالما

قّدمالباحثيتإىلالنور.فبهذهادلناسبةأنمالوسلموىوالذيأخرجالناسمنالظ

وباخلص وتشجيع. مشاركة األطرافعلىكل مجيع إىل الشكر ساداتجزيل وصإىل

:األفاضيلالشكرإىل

احلاج .1 الدكتورة ديةاألستاذة والتعليمانريفا الًتبية كلية كعميدة ادلاجسترية، نا

 جبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.
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 جبامعةرادينإينتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

ادلاجستري .4 احلنان ذو ،الدكتور األول أكمانوكادلشرف حممد الدكتور

كادلشرفالثاينشكراجزيالعلىتقدمياالرشاداتوالتوجهات،شاىادلاجستري

 باإلخالصإلمتامىذهالرسالةالعلمية.

المبونج .5 احلكومية اإلسالمية إينتان رادين جبامعة واحملاضرات احملاضرين مجيع
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زم .6 دلرحلة 2115الئي يف وزمالئي العربية، اللغة تعليم PPLوKKNبقسم

اليتالميكنذكرىاواحدااللذينأعطوينالنشاطةوادلساعدةوالتشجيعوالدعاء

 فواحدا.

سواءبشكل .7 فواحدا،أليمساعدة واحدا مجيعاألطرافاليتالميكنذكرىا

.مباشرأوغريمباشرإلمتامكتابةىذهالرسالة
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كثريمنالنقائصواخلطاءاتوبعيدعنالكمالالباحثحبثوىوهبذاوع

النقدجىالباحثريديةادلعرفةواخلربةاليتمتتلكوالباحث.فوالصواب،ألنحمدو

واالقًتاحاتلتكميلىذهالرسالةالعلمية.

ادلساعدة إعطاء على كاجلزاء واذلداية الرمحة يعطيهم أن اهلل عسى

الباحثعلىىرجامىذهالرسالةالعلمية.وهبذهالرسالةالعلميةواالرشاداتإلمت

لنفسو حبثو ينفع حلسنهمأن اجلزاء يعطيهم أن اهلل عسى نفسالقارئني. و

بأحسناجلزاءعلىمجيعادلساعدةوادلشاركة.آمنيياربالعادلني.
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 الباب األول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

تلعب اللغة دورًا مهًما يف احلياة البشرية ألن اللغة ىي أداة للتواصل اإلنساين يف  

مع اللغة، ميكن للشخص نقل األفكار أو املشاعر أو املعلومات إىل احلياة اليومية. 

اآلخرين. وىذا يتماشى مع فكرة أن اللغة ىي أداة اتصال بُت أفراد اجملتمع يف شكل 

رموز صوتية تنتجها أدوات الكالم البشري. تستخدم اللغة يف معظم األنشطة البشرية، 

عن رغباهتا، وتقدمي مشاعرىا، والتعبَت  دون اللغة أن ال تستطيع البشرية التعبَت عن

االقًتاحات واآلراء، حىت على مستوى التفكَت لدى شخص لو عالقة باللغة. كلما ارتفع 

 1مستوى إتقان اللغة، كان استخدام اللغة يف التواصل أفضل.

يف عامل التعليم، تعد مهارات اللغة األجنبية أحد املتطلبات املطلقة اليت جيب  

الوفاء هبا إذا كنت ترغب يف االلتحاق باجلامعة. ليس فقط يف عامل التعليم، حىت 

أيًضا، يتم احتساب إتقان اللغات األجنبية بشكل  للدخول والتنافس يف عامل العمل 

                                                             
1
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دت فرصة حلكم العامل. ليس ذلك فحسب، فاللغة كبَت. كلما زادت إتقان اللغات، زا

 أيًضا مفيدة جًدا يف توفَت الراحة يف احلياة. يف الواقع، ميكن أن تكون اللغة املنقذ. 

هبا أكثر من اللغة العربية ىي إحدى اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث  

ن قِبل عشرين دولة ممائيت مليون إنسان. يتم استخدام ىذه اللغة رمسًيا كلغة رمسية 

تقريًبا. تتمتع اللغة العربية بامتياز لغات أخرى ألهنا يف الوقت نفسو أصبحت لغة الدين 

اإلسالمي، ولغة مصدر التعاليم اإلسالمية، ولغة الكتب اإلسالمية املقدسة، وبالتايل 

 2فهي ترتبط ارتباطا وثيقا باملسلمُت.

ن من قبل العامل الدويل بعد اللغة اإلسبانية، اللغة العربية اليت مت االعًتاف هبا اآل 

بالتأكيد هلا يد كبَتة يف االرجتال واملنافسة على املستوى العاملي يف السؤال. ىذا ليس 

فقط يف جوانب تطوير اللغة واللغويات، ولكن أكثر من ذلك، االرجتال يف قطاع 

 3املنهجية وتقنيات التعلم.

، حىت أن بعض املدارس يف إندونيسيا تضيف املواد تطور اللغة العربية سريع للغاية 

العربية كمواد رئيسية. يعًتف املواطنون اإلندونيسيون بأن وجود املواد العربية ميكن أن 

يوفر قيمة إجيابية يف احلياة اليومية يف غالبية اإلندونيسيُت الذين يعتنقون اإلسالم. تعلم 
                                                             

2
Arsyad, Metode Penelitian Bahasa Arab Dan Prakteknya (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 1. 
3
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 1. 
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تعليم  تعلم ومعرفة األىداف املختلفة من إىل اللغة العربية مهم للغاية، لذلك حنن حباجة

 اللغة العربية.

الغرض من تعليم اللغة العربية بشكل عام ىو أن يتمكن الطالب من إتقان أربع  

مهارات لغوية، وىي مهارات االستماع ومهارات الكالم ومهارات القراءة ومهارات 

. مهارات الكالم وىي مهارة الكتابة. مهارات االستماع ىي فهم اللغة اليت يتم مساعها

القراءة عن طريق فهم  الكالم باستخدام اللغة كأداة اتصال. مهارات القراءة وىي مهارة

 4ة وفقا للنحوية.. مهارات الكتابة ىي مهارة الكتابة باللغة الصحيحالفقرة أو النص

بعض املهارات املذكورة أعاله اختار الباحث مهارة الكالم إلجراء مزيد من  

تعبَت للتعبَت أو الكلمات بحث. مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت عن أصوات الال

عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر إىل شريك الكالم. باملعٌت 

األوسع، الكالم ىو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عددا 

 5من أجل تلبية احتياجاهتم.من عضالت جسم اإلنسان لتوصيل األفكار 

ن الكالم جزء من املهارات اليت مهارة الكالم ىي أىم املهارة يف اللغة. أل 

أما مهارة يتعلمها املعلمون، لذلك تعترب مهارة الكالم جزءا أساسيا يف تعلم لغة أجنبية.
                                                             

4
Fahri Ismail, Handout Metode Penelitian Bahasa Arab (Semarang: FBS UNNES, 2007), 

h. 32. 
5
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2009), h. 135. 
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باستخدام الكشف الكالم ىي تتحدث باستمرار دون توقف دون تكرار نفس املفردات 

 6الصويت.

 اليت تنص على ما يلي: 13جاء ذلك يف سورة احلجرات اآلية  

ِإنَّ  ۚ  م  كُ ت  َقا ِعنَد ٱللَِّو أَ  م  َرَمكُ ك  ِإنَّ أَ  ۚ  َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا   اً بُشُعو   م  كُ َنا َوأُنَثٰى َوَجَعل   رٍ ذَكَ  ن  مِ  ُكم  َنا ي َُّها ٱلنَّاُس ِإنَّا َخَلق  اَ ا يَ 

 7(13 )احلجرات:  ٱللََّو َعِليٌم َخِبَتٌ 

، خاصة يف الكالملديهم مهارة تعلم ىذه اآلية البشر مدى أمهية أن تكون  

العملية التعليمية حيث يتم تعليم البشر يف ىذه اآلية التعرف على بعضهم البعض. ميكن 

 استخدام ىذا ملهارة الكالم كتعليم مبكر لألطفال لًتقية قدرهتم على مهارة الكالم.

أو رتابة م ليس كافًيا إلصالح مواد التعليمية تعليم اللغة العربية يف مهارة الكال 

التدريس، ولكن حيتاج املعلم إىل اسًتاتيجيات وطرق متنوعة حبيث ميكن لتطبيق تعليم 

يعد استخدام الطريقة  اللغة العربية املتعلق مبهارة الكالم أن يوفر نتائج تعليمية ممتازة.

 صالية حدثا فعاال ملهارة الكالم.االت

يف جملتها، أن  WindaSutiana، ذكرت وآخرون اليت نقلت عنها Dhieniعند  

الطريقة االتصالية ىي "التفاعل الذي حيدث بُت املعلم والطالب، أو بُت األطفال 
                                                             

6
Abdul Wahab Rosyidi and Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 88-89. 
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h. 412. 
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تعة يف شكل حوار غَت جامد". يف احملادثة يعمل املعلم كميسر، وىذا واألطفال ىو م

بَت يعٍت أن املعلم حيفز املزيد من األطفال على أمل أن يكون الطفل أكثر نشاطا يف التع

 عن آرائهم والتعبَت عنهم لفظيا.

، الطريقة االتصالية ىي التواصل الشفوي بُت Moeslichatoenآراء أخرى عند  

الطالب واملعلمُت أو بُت الطالب والطالب من خالل أنشطة املونولوج واحلوار. أما عند 

Triatno ب بُت السؤال واجلوا، ذكرت أن الطريقة االتصالية يف شكل حمادثة أو أنشطة

 8الطالب واملعلمُت أو الطالب والطالب.

لذلك ميكن أن نستنتج أن الطريقة االتصالية ىي التفاعل بُت املعلم والطالب،  

 حيث يقوم املعلم كميسر بتوفَت االحتياجات الالزمة للطالب من مجيع جوانب التعليم.

تعليم مهارة الكالم باللغة العربية مت تدريسو يف املرحلة االبتدائية إىل املرحلة  

الثانوية. ومع ذلك، بشكل عام ال يزال الطالب غَت قادرين على التعبَت عن احملادثو 

يف عملية التعليم يف املدرسة. ما زالوا يواجهون صعوبة يف نقل األفكار واألسئلة العربية 

وىكذا، فإن حالة الطالب الذين مل يعرفوا اللغة العربية من  للغة العربية.وما إىل ذلك يف ا

قبل أثارت صعوبات يف التعبَت عن احملادثة العربية. وقد واجو ىذا األمر بعض طلبة 

                                                             
8
Winda, Aditya and Rahayu, ‘Penerapan Metode Bercakap-Cakap Berbantuan Media 

Kotak Bergambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Paud Nurul Jihad’, E-

Journal Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Ganesha, 4.2 (2016), h. 4. 
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الذين   مبدرسة ىداية املبتدئُت املتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيووالصف الثامن 

 كانوا موضوع البحث.

سة العملية، فإن طريقة التعليم اللغة العربية املستخدمة من قبل املعلم أقل يف املمار  

وغالًبا ما  حملاضرةطريقة القواعد والًتمجة وطريقة اتنوًعا. مييل املعلم غالًبا إىل استخدام 

جيب أن يكون املعلم قادرًا على تطبيق طريقة وتقنيات  جيعل الطالب يشعرون بامللل.

التعليم أكثر نشاطا حبيث يكون الطالب أكثر اىتماما. إن اإلسًتاتيجية الدقيقة اليت 

تعليم الكالم باللغة العربية. يشعر اختارىا املعلم جتعل الطالب غَت مهتمُت باملشاركة يف 

بية ألن املعلم أكثر يسيطر على التعليم يف الطالب بامللل يف تعليم الكالم باللغة العر 

الفصل ويتم إعطاء الطالب فرصة أقل للمشاركة بنشاط. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

 الطريقة املستخدمة رتيبة ومملة دائما حىت حيجم الطالب عن حضور التعليم يف الفصل. 

ة ىداية مبدرسمت إجراؤىا على طلبة الصف الثامن استنادا إىل املالحظات اليت  

، فإن الطلبة أقل نشاطا يف تنفيذ املبتدئُت املتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيوو

ممارسة الكالم اليت تتم بشكل مستمر. يشار إىل ذلك بالنتائج املنخفضة لالختبارات 

 اليومية اليت ميكن رؤيتها يف اجلدول التايل: 
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لثامن بمدرسة هداية طلبة الصف امتوسط قيمة مهارة الكالم ل 1.1الجدول 
 المبتدئين المتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيوو

 معلومات KKM نتيجة مؤشر التقييم اسم الطلبة نمرة
1 2 3 

1 Agnes Putria A 66 26 55 45 76 غَت كاملة 
2 Ahmad Yatim F 66 86 86 73 76 كاملة 
3 DestiAyuSetia N 66 86 76 76 76 كاملة 
4 DiaAyuPermata S 36 86 86 63 76 غَت كاملة 
5 Dina L 56 35 55 56 76 غَت كاملة 
6 FeriHesa A 36 46 46 35 76 غَت كاملة 
7 Juwita R 76 76 85 75 76 كاملة 
8 M. Kharis Al Azka 56 56 56 56 76 غَت كاملة 
9 M. Surya S 66 26 55 45 76 غَت كاملة 

16 M. Aji S 26 36 26 32 76 غَت كاملة 
11 M. Fuad N 27 26 36 37 76 غَت كاملة 
12 M. Nasikan 15 15 16 42 76 غَت كاملة 
13 PanjiSantoso 76 76 76 76 76 كاملة 
14 RenikaWijayanti 65 75 76 76 76 كاملة 
15 SaifulFajri A 73 76 72 72 76 كاملة 
16 SahrulFadli M 26 25 36 42 76 غَت كاملة 

 %38 طلبة 6 عدد الطلبة الكاملة
 %62 طلبة 16 عدد الطلبة غَت كاملة
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 معلومات عن جوانب التقييم: 

 علم األصوات .1

 تركيب املفردات .2

 تنغيم أو طالقة .3

 معايَت التقييم

 معلومات مقياس قيمة الفاصل
85-166 A جيد جدا 

76-84 B جيد 
55-69 C كفاية 
46-54 D ناقص 
 ناقص جدا E 46-ن

 

من ىذه البيانات، ميكن أن يعرف أن الطالب الذين يستوفون معايَت تقييم  

%. يف الوقت نفسو، يرغب املعلم يف احلصول على 38يعٍت  76مهارة الكالم فوق 

تعلم إتقان قيمة مرضية مع ىدف أن يتمكن مجيع الطالب من اإلكمال والوفاء مبعايَت 

ب على املعلم السعي لتحقيق التوقعات. من ، لذلك جي76تعليم مهارة الكالم اليت تبلغ 

أجل حتقيق ىذا التوقع، من الضروري بذل جهد متكامل من خالل تنفيذ العديد من 
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األساليب والتقنيات والطريقة اليت تعترب مناسبة، يف ىذا البحث حياول الباحث أن تطبيق 

اصة يف مهارة الكالم الطريقة االتصالية يف حماولة لًتقية حتصيل تعلم اللغة العربية، وخ

 طة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيوو.مبدرسة ىداية املبتدئُت املتوسلطلبة الصف الثامن 

تطبيق الطريقة االتصالية ىو خطوة اختذه الباحث يف تنفيذ حبث تعليم اللغة  

العربية. استخدام الطريقة االتصالية عندما ينظر إليها من األىداف والتأثَت على مهارة 

الكالم باللغة العربية ىو مناسبة للغاية. لقد شهد ىذا بالفعل جودة الطريقة إذا مت 

والذي سيكون فاعلية الطالب يف ممارسة يم على الطالب، تطبيقها أثناء عملية التعل

والتعبَت عن القدرة على الكالم بشكل مباشر وحبرية. لذلك، يهتم الباحث بشدة بتطبيق 

 الطريقة االتصالية هبدف لًتقية مهارة الكالم.

ة العربية إىل ترقية بناء على احلقائق املذكورة أعاله، من املتوقع أن يؤدي تعليم اللغ

لذلك، فإن الغرض من  على التواصل مع اللغة املستفادة، شفويا وكتابة.قدرة الطلبة 

تعليم اللغة العربية موجو أكثر حنو استخدام اللغة بدال من جمرد إتقان الًتكيب النحوي 

 للغة. تفًتض الطريقة االتصالية أن طبيعة اللغة ىي وسيلة تواصل وىي صيغ الصوت أو

عبارات بُت األفراد يف التواصل. قال حمبيب عبد الوىاب أن ىذه الطريقة االتصالية هلا 

 ثالثة أىداف وىي:
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 أ. تطوير قدرة الطالب على الكالم باستخدام اللغة العربية.

ب.تطوير املفردات اللغوية وتفعيل املعرفة اللغوية يف السؤال واإلجابة بشكل طبيعي 

 يف املواقف املختلفة. 

تطوير املهارة يف التواصل الشفهي اإلبداعي والفعال مع بعضهم البعض ومع  ج.

 9الناطقُت باللغة العربية.

مع فهم األىداف املذكورة أعاله، من الضروري تطبيق الطريقة االتصالية اليت 

جتعل التعليم أفضل ألن الطريقة االتصالية ىي وسيلة لتحقيق غاية. انطالقا من املشكلة 

البحث ىذا تمز الباحث أن يناقش طريقة واحدة لتعليم لغة جيدة وجتميع تقريرأعاله، يع

ترقية مهارة الكالم من خالل تطبيق الطريقة االتصالية لطلبة باملوضوع: "  اإلجرائي

الصف الثامن بمدرسة هداية المبتدئين المتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج 

 ".سيوو

 ب. تعيين المشكلة

خلفية البحث أعاله، فإن املشكالت الىت ميكن تعيينها ىي كما إىل استنادا 

 يلي:
                                                             

9
Subur, ‘Metode Komunikatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab’, Jurnal Pemikiran 

Alternatif Pendidikan, 13.2 (2008), h. 3. 
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 ةببا للطلال يزال تعليم مهارة الكالم الذي مت إجراؤىا من قبل ال يبدو جذ .1

 ةبواحملاضرة حىت يشعر الطل ألن املعلم يستخدم طريقة تدريس القواعد والًتمجة

 بامللل يف الفصل.

 حتسُت نشاط الطالب يف مهارة الكالم عدم وجود معلم مادة اللغة العربية يف .2

 .ةبجلمل العربية بسهولة من قبل الطلحببث ال يتم حفظ استخدام ا

الصف الثامن يف الفئة املنخفضة  ةبمهارة الكالم باللغة العربية لطليتم إتقان  .3

 من حيث عملية الكالم مباشرة.

 ضئيلة للغاية. ةبلطلعدم وجود مهارة الكالم ألن قواميس مفردات ا .4

% مل تصل أو 62طلبة من الصف الثامن مع نسبة مئوية  16يوجد  .5

 اليت تعترب معيارا الستكمال املواد العربية. KKMاستوفيت قيمة 

 مشكلة البحثج. 

 ة البحث يف ىذا البحث ىيعاله، فمشكلاستنادا إىل خلفية البحث املذكورة أ 

الصف الثامن  الكالم لطلبةميكن أن ترقي ومهارة  الطريقة االتصالية ىل تطبيق"

 ".؟ىداية املبتدئُت املتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيوومبدرسة 
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 أهداف البحثد. 

 ة، فأىداف البحث من ىذا البحث ىياستنادا إىل مشكلة البحث السابق 

الصف الثامن  لطلبةالكالم ميكن أن ترقي ومهارة  الطريقة االتصالية ىل تطبيق"ملعرفة 

 ".ىداية املبتدئُت املتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيوومبدرسة 

 فائدة البحثه. 

استنادا إىل األىداف املراد حتقيقها، نتائج ىذا البحث من املتوققع أن توفر فائدة  

 لألطراف املعنية. أما الفائدة من ىذا البحث فهي:

 للمعلم (1

م ىف مادة يالتعل طريقةمن املتوقع أن تزيد من املعرفة وخربة املعلم، وجعل 

االتصالية  الطريقةم بتطبيقياللغة العربية. كتوجيو للمعلم ىف تنفيذ التعل

 .للطلبة كالملًتقيةمهارة ال

 بةللطل (2

أكثر جدية ىف عملية  بةعل الطلجتوفر الدوافع و يىذا البحث، من املتوقع أن 

 العربية. اللغة التعليم وخاصة ىف مادة
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 باحثلل (3

املعرفة واألفكار للباحثُت اآلخرين، وخاصة  وفريىذا البحث، من املتوقع أن 

 يف استخدام الطريقة االتصالية يف التعليم املناسب.
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 الباب الثاني

 إطار النظري

 أ. مهارة الكالم

 . تعريف مهارة الكالم1

عند معجم اإلندونيسي الكبَت، فإن الكالم ىو يقول أو يتحدث أو يلد اآلراء  

الكالم ىو شكل من أشكال التواصل )بالكلمة أو الكتابة أو ما إىل ذلك( أو التفاوض. 

اللفظي الذي يقوم بو اإلنسان من أجل التعبَت عن األفكار اليت مت ذبميعها يف العقل. 

نشاط الكالم يف احلياة اليومية ىو حاجة إنسانية كمخلوق اجتماعي ألن كل إنسان 

 4بالطبع لو دائما تواصل مع اآلخرين.

رتبة بطريقة  ادلعقدة و ادلسلوك ال، ادلهارة ىي القدرة على أداء أمناط Rebberعند 

كاملة ومناسبة من أجل ربقيق نتائج معينة.  ادلهارات ال تشمل احلركات احلركية فقط، 

 2ولكن ذبسيد الوظائف اإلدراكية ادلعرفية أيضا.

                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008), h 196. 
2
Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 95. 
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واعد اللغة الكالم يف االشتقاقي ىو الكلمات واحملاورة واحملادثة. أما عند خبَت ق

العربية، الكالم ىو لفظ الذي مت ترتيبو لتوفَت الفوائد ويتم عن قصد. وبعبارة أخرى، فإن 

نطق الكالم ادلشار إليو يعطي فهما كامال. معٌت الكالم يف نظر ادلصطلحات ىو 

األصوات العربية بشكل صحيح ودقيد، واألصوات زبرج من سلارج احلروف اليت 

 3غة.أصبحت إمجاع خرباء الل

ديكن أيضا تفسَت الكالم على أنو القدرة على نطق أصوات التعبَت أو الكلمات 

ديكن القول أن الكالم عبارة عن  4التعبَت عن األفكار وادلشاعر والتعبَت عنها ونقلها.

نظام من العالمات اليت ديكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عددا من عضالت جسم 

اإلنسان لغرض األفكار رلتمعة. الكالم ىو شكل من أشكال السلوك البشري الذي 

، أعالهيستخدم العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية والداللية واللغوية. بناء على الرأي 

ديكن أن نستنتج أن الكالم يتم تعريفو كأدة للجمع بُت األفكار اليت يتم ترتيبها 

 وتطويرىا وفقا الحتياجات ادلستمع.

                                                             
3
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h. 95. 
4
Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa, 1986), h. 14. 
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اشر تقريبا سواء  الكالم عبارة عن أدات تعرب عن احملادثة إىل ادلستمع بشكل مب

وديكنو كان الكالم يفهم أو ال يفهم كل من مادة احملادثة وادلستمع، سواء كان ىادئا 

 الضبط أم ال، ومىت جيمع بُت أفكاره سواء كان يقظا أو متحمسا أم ال.

إن نشاط مهارة الكالم مثَت لالىتمام للغاية، ولكن يف كثَت من األحيان حيدث 

العكس، أي أن اجلو يصبح قاسيا ويتعطل يف النهاية. حيدث ىذا ألن إتقان ادلفردات 

معلم اللغة العربية لديهم كفاءة تواصل للغاية، و وأمناط اجلملة للطالب ىو احلد األدىن 

نشطة، وحىت الطالب يفتقرون إىل الشجاعة للتعبَت عن كفاءهتم للتعبَت عن اخلطأ. ومع 

ذلك، فإن مفتاح صلاح نشاط مهارة الكالم ىو يف الواقع يف ادلعلم، حيث ديكنو تقدًن 

أمهية لتشغيل مهارة الكالم موضوعات بديلة حقيقية وقابلة للتسويق ومتنوعة. واألكثر 

ىي كفاءة ادلعلم يف توفَت احلافز والدافع للطالب ليجرؤوا على الكالم من رأس ادلال 

 5، حىت مع وجود خطر من اخلطأ.اللغوي لديهم

 . أهداف مهارة الكالم2

الكالم يف جوىره ىو عملية اتصال، ألنو يوجد فيها نقل الرسائل من مصدر إىل  

مكان آخر. عن طريق االتصالية ديكن للمتكلم التعبَت عن أفكاره ومشاعره لآلخرين. إن 

                                                             
5
Zulhannan.h. 95-96. 
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سيؤثر على التواصل مع اآلخرين. لذلك الكالم لو التعبَت عن الفكرة الصحيحة واحلق 

 6دور مهم يف التواصل.

 عام، يكون األىداف من مهارة الكالم ىي كما يلي:بشكل  

 أ(. تشجيع أو ربفيز

 متكلم لتشجيع وإثارة احلماس وإظهار االحًتام والتفاين. 

 ب(. اإلقناع

 حياول ادلتكلم التأثَت على ادلوقف القعلي أو الذىٍت للجمهور. 

 ج(. متحرك

 ادلستمع مع إيقاظ العواطف.يريد ادلتكلم القيام بأفعال جسدية أو ردود فعل من  

 د(. إعالم

حياول ادلتكلم وصف أو نقل شيء إىل ادلستمع، على أمل أن يعرف ادلستمع  

 شيئا ما وادلعرفة وما إىل ذلك.

 

                                                             
6
Haryadi and Zamzadi, Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia (Jakarta: 

DEPDIKBUD, 1997), h. 54. 
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 ه(. مسلية

يعتزم ادلتكلم التشجيع واالستمتاع بادلستمعُت حبيث يكونون متحررين من  

ك، ىناك العديد من العوامل الروتُت الذي يعاين منو ادلستمع. عالوة على ذل

أخدىا يف االعتبار واليت ستحدد صلاح أو فشل أنشطة الكالم، وىي اليت جيب 

 عوامل ادلتكلم وادلستمع.

 البيان ىو كما يلي: 

 ادلتكلم .4

 جيب على ادلتكلم االنتباه إىل:

وادلعروف من أ. جيب أن يكون ادلوضوع مفيدا وشلتعا، وفقا لفهم ادلستمع 

 على األقل.قبل ادلستمع 

 ب. لغة

 ينقسم التواصل مع اللغة إىل قسمُت مها العوامل اللغوية وغَت اللغوية.  

 مل اللغويةالعوا (4

 تشمل العوامل اللغوية ادلتعلقة دبهارة الكالم ما يلي:
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 أ. دقة النطق أو نطق الصوت.

ب. وضع الضغوطات وادلالحظات واإليقاف ادلؤقت والتنغيم 

 واإليقاعات.

 االختيار اجليد وادللموس وادلتنوع للكلمات والعبارات.ج. 

 د. توفَت ترتيبات الكالم.

 العوامل غَت اللغوية (2

 وتشمل العوامل غَت اللغوية

 أ. ادلوقف ادلعقول واذلادئ وغَت اجلامد.

 ب. وجهات النظر ادلوجهة إىل احملاور.

 ج. االستعداد الحًتام آراء اآلخرين.

 الذات.د. االستعداد لتصحيح 

 ه. الشجاعة للتعبَت عن الرأي واحلافاظ عليو.

 و. اإلدياءات والتعبَتات ادلناسبة.

 ز. جهارة الصوت.

 ح. الطالقة.

 ط. ادلنطق وألمهية.



22 
 

 ي. التمكن من ادلوضوع.

 أىداف (3

جيب أن يكون للمتكلم يف توصيل الرسائل لآلخرين ىدف احلصول 

 على استجابة أو رد فعل.

 الوسائل (4

الكالم الوقت وادلكان واجلو ووسائل اإلعالم أو  تشمل وسائل

الدعائم. جيب أن يتم ضبط ادلوضوع ادلختار على الوقت احملدد. 

يف ىذه احلالة، من ادلهم مراعاة  سيحدد مكان الكالم صلاح احملادثة.

لضوء عوامل ادلوقع وعدد ادلستمعُت وموضوع ادلتكلم وادلستمع وا

ر على صلاح الكالم كما ىواحلال يف الكالم يف جو معُت سيؤث .واجلو

الصباح أو يف النهار أو يف ادلساء. وسائل اإلعالم أو الدعائم سوف 

 تساعد أيضا يف وضوح وجاذبية الوصف.  

 التفاعل (5

يظهر نشاط الكالم ادلستمر التفاعل بُت ادلتكلم وادلستمع. ديكن أن 

 دة.حيدث التفاعل يف اذباه واحد أو اذباىُت أو اذباىات متعد
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 مستمع .2

 جيب على ادلستمع اجليد االنتباه إىل األمور التالية:

وجود حالة بدنية وعقلية جيدة لتمكُت أنشطة االستماع من تركيز أ.

 االنتباه واألفكار على السماعة.

وجود أىداف معينة يف االستماع ديكنها توجيو وتشجيع أنشطة ب.   

 االستماع.

 حاول أن تكون مهتًما دبحتوى احملادثة اليت يتم االستماع إليها. ج.   

 صلاح االستماع.أن ترقي امتالك قدرات لغوية وغَت لغوية ديكنها د.     

 وفهم زلتويات احملادثة. تعريفه. لديهم خربة واسعة ومعرفة ديكن أن تسهل  

 ىي: ةالكالماألىداف التفصيلية دلهار  

 نطق األصوات العربية بشكل صحيح. أ. الطالب قادرون على 

 ب. ديكن التمييز بوضوح عند نطق أصوات احلروف ادلتشاهبة. 

 بُت احلركات القصَتة والطويلة. الكالمج. ديكن التمييز عند  

 بطريقة مقبولة للناطقُت باللغة العربية. التنغيمد. ديكن أن تفعل  

 صحيح.ه. قادرة على نطق أصوات احلروف اجملاورة بشكل  
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و. القدرة على التعبَت عن األفكار ادلختلفة باستخدام األشكال ادلناسبة من 

 النحوية. قواعد

 ز. القدرة على استخدام التعبَتات اليت تناسب ظروف سلتلفة. 

ح. أن تكون قادرًا على استخدام التعبَتات الصحيحة والعبارات اجملاملة يف 

 رلال الثقافة العربية.

 .  كتابة اجلمل العربية يف الكالماستخدام الًتتيب الصحيح يفط. القدرة على  

مع رلموعة كبَتة من اللغات يف اختيار  الكالمي. القدرة على التعبَت يف  

 7الكلمات ادلناسبة.

 ةالكالممهار  تعليممبادئ . 3

 من أجل تعليم الكالم اجليد لغَت العرب، جيب مراعاة األمور التالية: 

 بقدرة عالية على ىذه ادلهارة. ادلعلمجيب أن يتمتع أ. 

 ب. ابدأ بأصوات شلاثلة بُت اللغتُت )لغة ادلتعلم والعربية(

 ألفاظمثل البدء ب،باه إىل ادلراحل يف تعليم الكالمج. جيب على ادلؤلف وادلدرب االنت

 سهلة تتكون من مجلة واحدة ومجلتُت وما إىل ذلك.

 يف استخدام ادلفردات السهلة. أابدد. 

                                                             
7
http://nuurfaizah.blogspot.com/2016/04/macam-Macam-Keterampilan-Berbahasa-

Arab.html.diaksespadatanggal 24 september 2019 pukul 22.18. 
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  8سم مهارات دلهارة الكالم ، وىي:ه. ركز على ق

 .صحيح بشكل من سلارجوكيف تنطق صوت . 4 

 نطق احلركات الطويلة والقصَتة.بُت تميز ال. 2 

عن األفكار بالطريقة الصحيحة من خالل االىتمام بالقواعد  التعبَت. 3 

 ادلوجودةالنحوية 

 وإهنائها بشكل صحيح.تدريب الطالب على كيفية بدء زلادثة . 4 

ارسة التمييز يف النطق الصو ي ،وشلارسة التعبَت عن مثل شلالتمارين ، اكثر. 5 

 ، إخل.األفكار

 . أنواع مهارة الكالم4

 . زلادثة4 

، يف تلك احملادثة اللغة العربية من خالل احملادثة زلادثة ىي وسيلة لتقدًن دروس 

، مع إضافة واستمرار إلثراء الطالب والطالبعلم والطالب وبُت أن ربدث بُت ادلديكن 

 ادلفردات.

 

 

                                                             
8
Abdul Wahab Rosyidi and Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 90-91. 
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 ية هالشف تعبَت. 2 

تعبَت الشفهية ىو شلارسة لصنع مقاالت شفهية هتدف إىل تطوير قدرات  

 الطالب يف التعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم.

 

 ب. طريقة االتصالية

 . تعريف الطريقة1

و "علم مهيبُت سيح يف كتابعند ، أحدىم رباءعنداخلللطريقة  التعريفبعض  

، الستخدام العام، ىو أن: "الطريقة تعٍت حرفًيا طريقة". يف االنفس الًتبوي بنهج جديد"

يتم تعريف الطريقة على أهنا طريقة للقيام بنشاط أو طرق لتنفيذ األنشطة باستخدام 

"الطريقة ىي وسيلة ،سيف البحر دمجرة وعند9احلقائق وادلفاىيم بشكل منهجي.

 42خدم لتحقيق األىداف احملددة".تست

ًتاتيجيات ادلوضوعة. "ُتستخدم الطريقة لتحقيق االس WinaSanjayaعند 

مركز اللغات عند 44وبالتايل، ديكن أن ربدث اسًتاتيجية التعلم باستخدام عدة طرق".

                                                             
9
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 201. 
10

Syaiful Bahri Djamarah and Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 46. 
11

Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif: Referensi Guru Dalam Menentukan Model 

Pembelajaran (Medan: Media Persada, 2011), h. 1. 



25 
 

التابع لوزارة التعليم الوطٍت جبمهورية إندونيسيا ، " الطريقة ىي طريقة منظمة وفكر 

42لتحقيق اذلدف. بعناية
 

أعاله ىو أن الطريقة بشكل عام ىي الطريقة  ادلذكور التعريفاستنتاج  

القيام بشيء ما لتحقيق ىدف  الصحيحة أو ادلسار الصحيح الذي جيب إتباعو يف

 ادلوضوعات. تقدًن، مثل معُت

 . تعريف الطريقة االتصالية2

 ، سهلسهل التواصل االتصالية ىياإلندونيسي الكبَت،  ادلعجميف  

، فإن التواصل يعٍت وسائل مرتبطة وسهلة التعريفانطالقًا من ىذا 43م(.و فهم)فهمال

يرتبط بعملية التعليم. يوضح التعريف أعاله أن ىناك حاجة إىل الفهم عندما 

، ن للطالب فهم دروس اللغة العربيةحبيث ديك عالقة/تواصل مباشر بُت ادلعلم والطالب.

، حبيث تكون ء وجودىم يف الفصلالتواصل بُت ادلعلم والطالب أثنا فهناك حاجة إىل

 عملية التعلم أكثر إثارة لالىتمام للطالب وديكن للطالب فهم ادلواد اليت يتم تدريسها.

                                                             
12

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 910. 
13

Https://kbbi.web.id/komunikatif. Diakses tanggal 7 november 2019 pukul 15.05 WIB. 



26 
 

ًما لتعلم اللغة يىي الطريقة اليت يدير هبا ادلعلم إجراًء وتعل التصاليةطريقة  

التفاعل  م حبيث ديكن للطالب وادلعلميالتعلالعربية. توجد ىذه الطريقة بسبب أمهية 

 44بشكل جيد.

 االتصالية" فإن الطريقة دروس اللغة العربيةيف كتابو ادلعنون " زركشيإمام عند  

ىي طريقة قائمة على افًتاض أن كل إنسان لديو قدرة فطرية )الكفاءة( تسمى "أداة 

 45اكتساب اللغة".

 ليةةاالتصاقي. خصائص الطر 3

لية ىي نتيجة لعدد من الدراسات حول اكتساب اللغة اصة االتقيوالدة الطر  

ة( والعديد من الدراسات حول طرق تدريس اللغة يف أوروبا وأمريكا غوي)إكتساب الل

 :االتصالية ىي. بعض اخلصائص يف الطريقة 72السنة في

من التدريس ىو تطوير كفاءة الطالب الذين يتواصلون مع اللغة ادلستهدفة يف  اذلدف. 4

ليس  االتصاليةمن الطريقة  اذلدفسياق احملادثة احلقيقية أو يف مواقف احلياة احلقيقية. 

، بل القدرة على ة أو القدرة على تكوين مجل ضلويةالتأكيد على إتقان القواعد النحوي

 إنتاج خطاب منطقي.

                                                             
14

Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya (Bandar Lampung: 

Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 132. 
15

Zulhannan. h. 57. 
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أمهية كل شكل من أشكال اللغة  د ادلفاىيم األساسية للطريقة االتصالية ىو. أح2

 ومعٌت اللغة لوضع وسياق اللغة.دة والعالقة بُت الشكل والتنوعادلستفا

، يتصرف الطالب كمتواصلُت يلعبون دورًا نشطًا يف أنشطة يف عملية التعليم والتعلم. 3

، اط سلتلفة من التفاعل بُت الطالبببدء وتصميم أمن ادلعلماحملادثة احلقيقية. بينما يقوم 

 ويعمل كميسر.

. األنشطة يف الفصل يتم تلوينها بشكل ملحوظ يف الغالب من خالل األنشطة 4

 .، وليس الشخصيات ادلتالعبة والتقليد دون معٌتاحملادثة

 ال حُيظر استخدام اللغة األم يف الفصل ولكن يتم التقليل إىل أدىن حد.. 5

، يتم قبول استعداد الطالب لتشجيع شجاعة الطالب على االتصاليةيف طريقة  .6

 التواصل.

، ستخدام اللغة يف احلياة الواقعيةعلى القدرة على ا طريقةاالتصاليةيؤكد التقييم يف . 7

 اللغة النحوية. تركيبوليس إتقان 

، أو ادلعٌت الذي حيافظ على د ترتيب ادلوضوع من خالل احملتوى، والوظيفة. يتم ربدي8

 46ب.الالط رغبة

 
                                                             

16
Http://jusucup.blogspot.com/2010/03/bab-i-pendahuluan-i.html. Diakses tanggal 24 

oktober 2019 pukul 16.00 WIB. 
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 . أساسيات طريقة االتصالية4

لم ياألساسيات اليت جيب أن حيددىا ادلعلم يف تطبيق ىذه الطريقة على تع 

 47اللغة العربية.

 ب عنصرين يكمل كل منهما اآلخر.البُت ادلعلم والط. 4

 . وظيفة اللغة ىي أداة التواصل.2

االنتباه إىل معرفة الطالب وعدم السماح ذلم بتحميلهم عبء  . جيب على ادلعلم3

 قدراهتم.

 . جيب إعطاء الطالب الوقت الكايف للدراسة.4

 . ادلعلم يوفر دائما الدافع للطالب.5

 االتصاليةأهداف وفوائد طريقة . 5

 االتصاليةطريقة من  األىدافأ.  

 للتعبَت عن آرائهم ألي شخص. الطالب. تطوير قدرة وشجاعة 4

 الفرصة للتعبَت شفهياً. الطالبمث دينح . 2

 والكالم. الطالبربسُت نطق . 3

                                                             
17

Abdurochman. h. 134. 



29 
 

، وزيادة وخياذلم الطالب، وتدريب تفكَت الطالبتدريب على فهم ، زيادة ادلفردات. 4

على تعلم القراءة  الطالب، وربفيز للطالب، وتوفَت ادلتعة وخرباهتم الطالبمعرفة 

 والكتابة.

 االتصاليةب. فوائد الطريقة  

 لتحقيق أنفسهم عن طريق استخدام ادلهارات اللغوية التعبَتية. الطالبزيادة شجاعة . 4

 التعبَت عن اآلراء.. 2

 التعبَت عن ادلشاعر.. 3

 التعبَت عن الرغبات.. 4

 واالحتياجات اللفظية.. 5

 الطالبما جيب القيام بو من قبل أنفسهم وغَتىم من لبيان  الطالبزيادة شجاعة . 6

 لفظيا.

 آخرين أو مع معلميهم حبيث طالبيف إقامة عالقات مع  الطالبزيادة شجاعة . 7

بَت عن آرائهم على فرصة للتع الطالب، حيث حيصل تكون ىناك عالقة اجتماعية شلتعة

متكرر يتم  على بناء ىويتو بشكل الطالب، شلا سيعزز من قدرة ومشاعرىم ورغباهتم



32 
 

، ويتم احلصول على ادلزيد وادلزيد من ادلعلومات اجلديدة اليت حيصل إجراء أنشطة احملادثة

 48اآلخرين. الطالبمن ادلعلم أو  الطالبعليها 

 االتصاليةخطوات الطريقة . 6

م اللغة العربية من يديكن القيام خبطوات العرض التقدديي ادلتعلقة بتقنيات تعل 

 من خالل ادلراحل التالية: طريقةاالتصاليةخالل 

شكاًل من أشكال احلوار ادلوجز ادلتعلق دبحتوى ذبارب الطالب يف  يقدم ادلعلمأ. 

 التواصل.

، مث )من خالل عملية التكرار اجلماعي ادلعروضاحلوار الفرعييف كل  الكالمسبارين ب. 

 شلثلُت فرديُت(.، إىل َتةتكرار اجملموعات الصغ

ربقيق األسئلة واألجوبة على موضوعات احلوار )ادلتعلقة بأسئلة ادلعلومات أو األسئلة ج. 

 باستخدام "األشياء".

، ال الب اخلاصة. ادلصطلح ادلشار إليويعرض األسئلة واألجوبة ادلتعلقة بتجارب الطد. 

 يزال ضمن نطاق موضوع احلوار.
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Winda, Aditya and Rahayu, ‘Penerapan Metode Bercakap-Cakap Berbantuan Media 

Kotak Bergambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Paud Nurul Jihad’, E-

Journal Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Ganesha, 4.2 (2016). h. 4. 
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اليت  الًتكيبيف سياق احلوار أو أحد  االتصاليةعرض دراسات التعبَتات األساسية ه. 

م الوظيفي. )يستخدم مصطلح احلوار ىذا الصور أو األشياء ادللموسة يتصف التعل

 اجلملة. تركيبالتعبَت أو سرحي(. ىذا يهدف إىل شرح البسيطة أو التمثيل ادل

قواعد اخلفية يف احلوار أو يفضحون يستكشف الطالب بسخاء أو يكشفون عن الو. 

 الوظيفية. الًتكيب

 ادلقدمة الشفوية والنشاط السياقي ذلما عالقة بتقسيم الكفاءة اللغوية للطالب.ز. 

، إذا مل يكن ىناك كتاب وار قصَتة أو مربعات حوار سلتلفةكتب مربعات حح. ي

 قرأ مناذج الواجبات ادلنزلية للطالب اليت كتبوىا.ط. يمدرسي. 

 49م.يالتقييم الشفوي للتعلي. 

 طريقةاالتصاليةتقنيات لتنفيذ . 7

 يتم إعطاء أولوية تقدًن ادلواد اللغوية مع )زلادثة( يف ىذه الطريقة.أ.  

طة بادلعرفة اليت ديتلكها تعرض ىذه الطريقة على الطالب احملادثات ادلرتبب.  

 ، وخاصة يف التواصل.الطالب

، سواء التكرار الكلي أو التكرار طريقةشفوية يف زلادثات توفَت سبارين ج.  

 التكرار اجلماعي الصغَت والتكرار الفردي.
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 زيادة سبارين السؤال واإلجابة عند إلقاء احملادثات وادلواد التعليمية.د.  

 .االتصاليةمن بُت األشياء األساسية للدراسة احملادثات ه.  

أساس وظيفي مصمم خصيًصا لتلبية  يتم تدريس القواعد النحوية علىو.  

 احتياجات احملادثات اليت مت تصميمها.

 ىناك مراحل يف التدريبات الشرعية )الكالمية( جلميع التمارين ادلباشرة.ز.  

 ادلوضوع إذا مل يكن يف دليل ادلدرسة. يعلمال ح.  

 التقييم ادلستخدم يكفي مع االمتحان الشفوي الذي جيري يف الفصل.ط.  

 االتصاليةقاط القوة والضعف في طريقة . ن8

 نقاط القوة يف طريقة االتصاليةأ.  

الًتكيز على إتقان التواصل وليس على سبيل احلصر إتقان قواعد اللغة أو اللغويات . 4

 فقط.

، ولكن جيب أن تكون ىا ال تستند إىل األساس اإلنشائياألسس اليت مت إنشاؤ . 2

 منهجية ومتدرجة.

، لكن الطالقة يف اللغة ىي دور مهم بنفس ناسبة شرطًا ثانويًااللغة ادل يعترب تقدًن. 3

 القدر. مقياس صلاح ىذه الطريقة ىو يف نقل ادلعاين ادلطلوبة واالستجابة ذلا.
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، سواء على ادلوضوعات اليت مل تُعرف بعد أو الطالب بالتواصل لفظًيا وإتقانو يُنصح. 4

 22يف الظروف ادلستمرة.

 يف طريقة االتصاليةب. نقاط الضعف  

، ولكنها ال هتتم بالقواعد النحويةتركز ىذه الطريقة فقط على إحلاح استخدام اللغة . 4

 بالطبع ال يقال إن ىذه ىي الطريقة األفضل.

، هتتم ىذه الطريقة أيًضا بالظروف ة إىل الًتكيز على استخدام اللغةباإلضاف. 2

، دبا يف ذلك الثقافة اللغات األجنبيةم يُتستخدم كأدوات لتعلاالجتماعية للمجتمع واليت 

م يوالتاريخ. ىذا غَت شلكن إلنشاء ثقافة أجنبية أو مثل خارج البلد سباًما وىو موضوع تعل

 اللغات األجنبية للطالب.

الغرض من ىذه الطريقة ىو جعل الطالب يتقنون التواصل مع اللغة العربية مثل . 3

ل إمجايل حيث يتعلم العربية. من غَت احملتمل أن يتحقق ىذا اذلدف بشكالناطقُت باللغة 

، يكون لدى الطالب أىداف معينة ووقت الطالب اللغة، ألنو عند تعلم لغة أجنبية

 زلدود.
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، خاصة اللغات ادلعلم رلهزًا بادلهارات الكافية، جيب أن يكون يف ىذه الطريقة. 4

تعليمية. القدرة ادلتوقعة على التعامل مع متحدثي األجنبية اليت يتم استخدامها كأدوات 

 24.صليُت )الناطقُت باللغة العربية(اللغة األجنبية األ

 مؤشرات التقييمج.

.  ةالكالمب أن تكون متوفرة يف ربسُت مهار ىناك العديد من ادلؤشرات اليت جي 

إذا كان قد  الكالم، ديكن القول إن الشخص ماىر يف كما أوضح ىنري جونتور تارجيان

، وسرعة الطالقة ادلفردات تركيباستوىف أربعة عناصر، وىي: علم األصوات، 

ن الطالدبديكن التعرف على قدرة M.Aininزلمد طاىر و ، ورير إمام العسعند 22العامة.

ودقة يف توفَت ادلعلومات والنحوية، والطالقة، ودقة اختيار الكلمات،، خالل ذلجتها

 23قراءة الكلمات.والضغط والطالقة يف 

 ، استخدم الباحثالكالمةالواردة أعاله حول مؤشرات مهار  من بعض اآلراء 

، ادلفردات تركيب، جونتور تارجيان وىي: علم األصواتليت أوضحها ىنري ادلؤشرات ا

ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة الصف الثامن دبدرسة  لطلبة ةالكالممهار  لًتقيةوالطالقة العامة 

 .سريكاتون فرينج سيوواإلسالمية 
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Tarigan. h. 3. 
23

Imam Asrori, Muhammad Tohir and M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: Misykat, 2012), h. 85-86. 
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 ةالكالمم مهار ي. خطوات تعل1

، أن اخلطوات اليت ازبذىا ادلعلم ري مصطفى وعبد احلميد يف كتاهبمابيسعند  

 الكالم كانت على النحو التايل: مهارة لمييف عملية تع

 للمبتدئُتأ. 

 عن طريق طرح األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها. الكالم. يبدأ ادلعلم يف شلارسة 4

عن ق الكلمات وترتيب اجلمل والتعبَت ، ُيطلب من الطالب تعلم نط. يف الوقت نفسو2

 األفكار.

. يقوم ادلعلم بفرز األسئلة اليت جييب عليها الطالب حىت ينتهي األمر بتكوين موضوع 3

 مثايل.

، أو ، أو حفظ احملادثاتشفهياارين . ديكن للمدرس مطالبة الطالب بالرد على سب4

 اإلجابة على األسئلة ادلتعلقة دبحتويات النص الذي قرأه الطالب.

 لمتوسطلب. 

 عن طريق لعب األدوار الكالم. تعلم 4

 . مناقشة مواضيع زلددة.2

 . حيكي قصة ما حدث للطالب.3

 .أو الراديو أو غَتىا تلفزيونال. حيكي عن ادلعلومات اليت مت مساعها من 4
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 متقدمُتللج. 

 . خيتار ادلعلم موضوًعا دلمارسة الكالم.4

 . جيب أن يكون ادلوضوع ادلختار مثَتًا ومتعلًقا باحلياة الطالبية.2

 . جيب أن يكون موضوع واضح وزلدود.3

الطالب إىل اختيار موضوعُت أو أكثر حىت يصبح الطالب يف هناية يطلب من . 4

 24أحرارًا يف اختيار موضوع يتم مناقشتو حول ما يعرفونو.ادلطاف 

الصف  لطلبة، أي ادلتوسطة من الشرح أعاله، ركز الباحث فقط على طلب 

مع ادلؤشرات  ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيووالثامن دبدرسة 

 التالية:

 خارج احلروفبدقة الصوت باللغة العربية، سواء من حيث ادل الكالمأ( يستطيع الطالب 

 أو غَتىا من خصائص الصوت.

 بإيقاع وتعبَتات صحيحة تصف مشاعر الكاتب. الكالمب( يستطيع الطالب 

بطالقة دون التأتأة والتكرار واالنتباه إىل عالمات  الكالمج( الطالب قادرون على 

 الًتقيم.
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(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 88-90. 
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 بحث السابقةد. 

ترقية مهارة الكالم من خالل  يدور حول " الباحثي سيقوم بو البحث الذ 

تطبيق الطريقة االتصالية لطلبة الصف الثامن دبدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية 

 الباحث، يف ىذه احلالة يستشهد ". فيما يتعلق بعنوان البحثسريكاتون فرينج سيوو

ببعض األحباث ذات الصلة ادلتعلقة بادلشكلة ادلراد فحصها ودييز يف الوقت نفسو بُت 

 البحث الذي يقوم بو الباحث مع البحث اآلخر على النحو التايل:

 باللغة العربية الكالممهارات  ترقيةيف  االتصاليةبعنوان "الطريقة  (2244). أكرب غزايل 4

". أظهرت الشرقية مارينججاي المبونج يا تاين البوحانكار   ادلدينة اإلسالمية لطلبة دبعهد

، فقد كانت بالفعل قيد التشغيليف مدرسة ادلدينة اإلسالمية   االتصاليةالنتائج أن الطريقة 

، كل موعة متنوعة من األنشطة الدقيقةتبُت من البيئة أن حالة البيئة قد تشكلت مع رل

 25.م اليومية وغَتىا من األنشطةيمن عملية التعل

2 .AnjarDwiLasmana (2243 ) تعلم نتائجالعلى  الطريقةاالتصاليةبعنوان "تأثَت

بندر المبونج".  4دبدرسة الثانوية احلكومية احلادي عشر  للطالب الصفاللغة العربية 

فإن لديو عالقة وثيقة مع ، يت أجراىا األخ أصلر دوي المسانابناًء على نتائج البحوث ال
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Akbar Ghozali, Metode Komunikatif Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab Santri Di Pondok Pesantren Al-Madinah Karya Tani Labuhan Maringgai Lampung 

Timur (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2011). 
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لطالب. نتائج البحوث لتعلم اليف نتائج  الطريقةاالتصالية. إنو يؤكد على تأثَت الباحث

تعلم الديكن أن توفر نتائج ونظرة عامة على نتائج  االتصاليةالطريقةباستخدام ىذه 

 26لطالب دلهارات اللغة األجنبية.ل

جًدا  أن يفهم أن كل نقاش مرتبط باحثالسابقُت، ديكن لل البحثُتبناًء على  

، وىناك أيًضا اختالفات مع البحث الذي يقوم بو الباحثون وأن ىناك أوجو تشابو قليلة

، يُرى أن ىناك اختالفات جوىرية فيما يتعلق . ومع ذلكاالتصاليةحول الطريقة 

بشكل أكرب على  ، ركز الباحثا البحثن. يف ىذبادلشاكل اليت يواجهها الباحثو 

ية مهارة الكالم من خالل تطبيق الطريقة االتصالية لطلبة ترقادلشكلة ادلتعلقة بعنوان "

 ".الصف الثامن دبدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية سريكاتون فرينج سيوو
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